
 

 

SELEÇÃO DE NOVOS ALUNOS PARA 2022 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

PROGRAMA PARA O 9º ANO / 2022 
 

LÍNGUA PORTUGUESA e REDAÇÃO  
 
                              

UNIDADE TEMÁTICA OBJETO DO 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

LEITURA 
PRODUÇÃO DE 
TEXTO 

Construção da textualidade 

 

(BNCC – EF89LP35) Criar contos ou crônicas minicontos, narrativas 
de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas 
próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os 
constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros 
narrativos pretendidos. 

Relação do texto com 
o contexto de 
produção e 
experimentação de 
papéis sociais 

(BNCC – EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, 
considerando sua adequação ao contexto produção e circulação 
– os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, 
o suporte, a circulação -, ao modo(escrito ou oral; imagem 
estática ou em movimento etc.). 
 

Efeitos de sentido 
Efeitos de sentido 

 

(BNCC – EF89LP06) Analisar o uso de recursos persuasivos em 
textos argumentativos diversos (como a elaboração do título, 
escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a 
ocultação de fontes de informação) e seus efeitos de sentido. 

 
 
 
 
 
ANÁLISE LINGUÍSTICA / 

SEMIÓTICA 

 
Variação linguística 

 

(BNCC – EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, 
oconceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico. 
(BNCC – EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e 
normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas 
quaisela deve ser usada. 

Léxico/morfologia 

 

(BNCC – EF08LP05) Analisar processos de formação de palavraspor 
composição (aglutinação e justaposição), apropriando-se deregras 
básicas de uso do hífen em palavras compostas. 

 
 
Morfossintaxe 
. 

 

(BNCC – EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de produção 
própria, os termos constitutivos da oração (sujeito e seus 
modificadores,verbo e seus complementos e modificadores). 
(BNCC – EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção 
própria, complementos diretos e indiretos de verbos 
transitivos,apropriando-se da regência de verbos de uso frequente 
(BNCC – EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção 
própria, verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os 
efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva). 

 Textualização 
Progressão 
temática 

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – 
tirinhas, charges, memes, gifs etc. —, o efeito de humor, 
ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões 
ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, 
de pontuação etc. 
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                     HABILIDADES 

 
 
Leitura 

Estratégia de leitura: 
apreender os sentidos 
globais do texto 
 
 
 
 
 
 
 

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, 
editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de 
redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma 
crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e 
opiniões relacionados a esses textos.  

(BNCC–EF89LP31) Analisar e utilizar modalização epistêmica, isto 
é, modos de indicar uma avaliação sobre o valor de verdade e as 
condições de verdade de uma proposição, tais como os 
asseverativos – quando se concorda com (“realmente, 
evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, 
sem dúvida”, etc.) ou discorda de (“de jeito nenhum, de forma 
alguma”) uma ideia; e os quase-asseverativos, que indicam que 
se considera o conteúdo como quase certo (“talvez, assim, 
possivelmente, provavelmente, eventualmente”)  

 
 
 
 
 
PRODUÇÃO DE 
TEXTO 

 
 

Textualização 

 

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando 
sua adequação ao contexto produção e circulação — os 
enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à construção da textualidade 
relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando 
estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, 
ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc. 
 



 

 

  

 
PRODUÇÃO DE 
TEXTO 

 
 
Revisão/edição de texto 
informativo e opinativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido — notícia, 
reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros —, tendo 
em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em 
questão, características do gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, 
foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma 
culta. 

 (BNCC – EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e 
normas da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais 
ela deve ser usada. 

(BNCC – EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com 
a norma--padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da 
oração e do período. 

 
 
ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/ SEMIÓTICA 
 
 

 
 
Coesão 
 

(BNCC – EF09LP10) Comparar as regras de colocação pronominal 
na norma-padrão com o seu uso no português brasileiro 
coloquial. 

(BNCC – EF09LP11) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso 
de recursos de coesão sequencial (conjunções e articuladores 
textuais). 
 

 

Procedimentos e gêneros 
de apoio à compreensão 

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, 
imagens variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos 
de divulgação científica e retextualizar do discursivo para o 
esquemático — infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração 
etc. — e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, 
esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, 
como forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses 
textos e analisar as características das multissemioses e dos 
gêneros em questão. 

Elementos notacionais 
da escrita/morfossintaxe 
 

(BNCC – EF09LP09) Identificar efeitos de sentido do uso de orações 
adjetivas restritivas e explicativas em um período composto. 
 

 
 

Modalização 

(EF89LP16) Analisar a modalização realizada em textos noticiosos 
e argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, 
viabilizadas por classes e estruturas gramaticais como adjetivos, 
locuções adjetivas, advérbios, locuções adverbiais, orações 
adjetivas e adverbiais, orações relativas restritivas e explicativas 
etc., de maneira a perceber a apreciação ideológica sobre os 
fatos noticiados ou as posições implícitas ou assumidas. 

Variação linguística (EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas 
da norma-padrão em situações de fala e escrita nas quais ela 
deve ser usada. 
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HABILIDADES 

 

 

NÚMEROS 

 

 

 

 

ÁLGEBRA  

Números irracionais: 

reconhecimento e 

localização de alguns 

na reta numérica 

Potências com 

expoentes negativos 

e fracionários 

(BNCC - EF09MA03) Efetuar cálculos com números 

reais, inclusive potências com expoentes fracionários 
 

(BNCC - EF09MA02) Reconhecer um número irracional 
como um número real cuja representação decimal é 
infinita e não periódica, e estimar a localização de 
alguns deles na reta numérica. 

Expressões 

algébricas: fatoração 

e produtos notáveis 

Resolução de 

equações polinomiais 

do 2º grau por meio 

de fatorações 

BNCC – EF09MA09) Compreender os processos de 
fatoração de expressões algébricas, com base em suas 
relações com os produtos notáveis, para resolver e 
elaborar problemas que possam ser representados por 
equações polinomiais do 2º grau. 

Funções: 

representações 

numérica, algébrica e 

gráfica 

(BNCC – EF09MA06) Compreender as funções como 
relações de dependência unívoca entre duas variáveis 
e suas representações numérica, algébrica e gráfica e 
utilizar esse conceito para analisar situações que 
envolvam relações funcionais entre duas variáveis. 
 

GEOMETRIA Relações métricas no 

triângulo retângulo 

Teorema de 

Pitágoras: 

verificações 

experimentais e 

demonstração Retas 

paralelas cortadas 

por transversais: 

teoremas de 

proporcionalidade e 

verificações 

experimentais 

  
(BNCC - EF09MA13) Demonstrar relações métricas do 

triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, 

utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos. 



 

 

PROBABILIDADE 

E ESTATÍSTICA 

Gráficos de barras, 

colunas, linhas ou 

setores e seus 

elementos 

constitutivos e 

adequação para 

determinado conjunto 

de dados 

(BNCC - EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes 

tipos de gráficos para representar um conjunto de dados 

de uma pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 


